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2013. július 2-án 17 órai kezdettel tartották meg a magyar egészségügy egyik
legnagyobb ünnepét, a Semmelweis napot, a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ
termében.
Ezen a napon Hajdú László polgármester köszöntötte az egészségügyi és szociális
ellátás területén dolgozókat, így az Egészségház háziorvosait, dolgozóit, a
fogszakorvosokat, asszisztenseket, a védõnõket, a fizioterápia egészségügyi
munkatársát, a Mentõállomás ápolóit, dolgozóit, a Gyógyszertár vezetõjét,
dolgozóit, az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Bölcsõde munkatársait.
Köszöntõje után az idei évben jubileumukat ünneplõk részére munkájuk
elismeréseként, köszöneteként díszoklevelet, könyvjutalmat valamint virágot
adott át Hajdú László polgármester és Szabó Szidónia jegyzõ.
2013. évben:
?
Glodicsné Szikszai Barbara 10 éve látja el munkáját szociális területen,
?
Küri Károlyné 15 éve dolgozik a bölcsõdei ellátásban,
?
Bomlászné Vajda Andrea 20 éve látja el munkáját a védõnõi szolgálat
területén,
?
Pinczi Zsolt mentõápoló 20 éve áll az egészségügy szolgálatában,
?
Korsós Ferenc 20 éve áll az egészségügy szolgálatában,
?
Baloghné dr. Baka Ibolya fogszakorvos 25 éve látja el munkáját
Jászkiséren,
?
Vinczéné Gojsza Erika 30 éve látja el munkáját az egészségügy területén
és
?
Menyhárt Ferencné szakápoló, aki 40 éve dolgozik Jászkiséren,
az egészségügy területén.
Az emléklapok és ajándékok átadása után kötetlen beszélgetés keretében a
szakmabeliek oszthatták meg gondolataikat egymással.
Gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok sikert, erõt, egészséget
kívánunk!
TM

A Jászkisériek Baráti Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt

2013. augusztus
17-én
00
11

órai kezdettel

a "Jászkun Kapitányok”
II. pálinka mustrájára
Ünnepélyes erdményhirdetés: 1900 órakor
helye: Csete Balázs Általános Iskola, Jászkisér
“Álmaink kéklõ egén,
Gyümölcsfáink tetején,
Pálinka szerelmem,
Légy az enyém”

(Magna Cum Laude)
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Zarándokút
Erdélyi Csíksomlyói zarándok utunkról ( 2013. 05. 03- 05.19.
) hazatérve, kellemes és váratlan fogadtatásban részesültünk,
a Polgári kör tagjai vártak minket szeretettel. Köszönet érte.
Megtisztelõ számunkra, hogy utunk okán, a Polgármesteri
hivataltól elismerésben részesültünk. Köszönjük.
Utunk során jólesõ érzéssel tapasztaltuk, az emberek
segítõkészségét, szeretetét, emberségét, hittõl nemzetiségtõl
függetlenül. Többek közt Ambrus Vilmos esperes úr
Marosludason, mint fáradt vándorokat fogadott, s szállást
biztosított. Levelét itt közreadjuk.
E levél önmagáért beszél, s igazol minket, hogy milyen
kiváló, s jó emberekkel találkoztunk zarándokutunk során. Itt
említjük meg Vakon Zsolt Nagyváradi püspöki hivatal
titkárát is, aki kocsijából látva, fáradságunkat, és
tanácstalanságunkat megállt, s felajánlotta segítségét szállás
szempontjából.
Örömmel nyugtáztuk utunk során, hogy az emberek Jók!
Ez is emelte utunk szépségét. Katarzis érzése Csíksomlyó, a
Magyarország szent találkozóhelye, vallástól függetlenül.
Leírhatatlan, s felemelõ érzés, hogy a világ minden részérõl
3-4 órára, több százezer magyar ember eljön, hogy erõsítsen
egy érzést, a megvallja Hitét és Nemzeti egységét, s szívbõl
mint egy imát, énekelje, zúgja, a Magyar Himnuszt s Székely
Himnuszt. Felemelõ érzés, s kívánjuk minél többen érezzük
meg az összetartozás örömét.
Ráczné Kiss Erzsébet,
Baloghné Dr Baka Ibolya

Kedves Zarándok Testvéreim, Ibolya és Erzsébet!
Hálásan köszönöm a kedves sorokat. Egészen természetesnek
tartom a vendégfogadást, lehettem volna figyelmesebb is. De
hát ilyen egy agglegény.
Örvendek, hogy sikerült a tervük. Megcsodálom, de követni
nem tudom. Aki mindent tud, áldja meg jószándékukat, nemes
céljaikat. A csiksomlyói nagy búcsú napján kereszteltem, de a
Duna TV jóvoltából követtem a szent és felemelõ történést.
Ha tartalom van akkor lehet ünnepelni. Néhány anyaországi
zarándok az idén is betért hozzám. Öröm és megtiszteltetés ez
számomra, mint az Önök jelenléte is. Bármikor szívesen látok
mindenkit, akinek szüksége van útközben egy kis pihenésre,
feje fölé fedélre. A Zsámbéki gyõztes csapat
Köszönöm a kedves hívást. Szeretném, ha sikerülne még
egyszer a két fáradt de jókedvû zarándokkal találkozni. Ha itt
nem sikerülne, akkor remélem, hogy majd odaát igen.
Isten önökkel!
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm,
Vilmos plébános
Marosludas, 2013. június 17.

Évadnyitó rendezvény a tájháznál
2013. június 28-án 18 órától vehettek részt az érdeklõdõk a
Csete Balázs Honismereti Egyesület éjszakai
rendezvényén a Tájházban. A tavaly sikert aratott Szent
Iván napi rendezvényét tartotta meg az egyesület.
/Június 24. Szent Iván a nyári napforduló ünnepe,
országszerte a kultikus tûzgyújtások ideje. A pogány
hagyományban a tûz egyrészrõl napszimbólum, tehát a nap
megújhodását kívánták elõsegíteni a tûzgyújtással,
másrészt mindig a megtisztulás szimbóluma is. A Szent Iván
napi tûzgyújtáshoz számos hiedelem fûzõdik. Azt tartották
ezek a tüzek megvédenek a betegségek, elsõsorban a pestis
ellen, a termést pedig védik a jégveréssel szemben.
Magyarországon errõl a szokásról a XV. század óta vannak
feljegyzések. A tûz körül a fiatalok termékenység és
szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a tüzet körüljárták és
szokásban volt a tûz átugrása is./ forrás: internet

Ismét számos programmal várták az érdeklõdõket. Az
egyesület tagjai játszóházat tartottak a gyerekek-felnõttek
részére, ahol megismerkedhettek a jászkiséri népi
gyermekjátékok készítésével, de a természetes anyagok
felhasználásával modern dolgokat pl. ékszereket is
készíthettek. A gyûjtemény megtekinthetõ volt, amit
nagyon sokan meg is tettek, õket Benedek József kalauzolta
végig és mutatta meg a jászkiséri emberek hagyatékát. Az
udvaron lehetett nyársalni, a kemencében tejpite, görhe sült,
de lehetett kóstolni héjában sült krumplit és egy kis hurkakolbász is jutott az érdeklõdõknek. Már esteledett, amikor
Benedek József felelevenítette a Szent Iván napi
hagyományokat, hiedelmeket. Ezután tréfás, pajzán
népmeséket olvasott fel Torma Márta a látogatóknak. A
mese után már a sötétben a Pendzsom Néptánc Egyesület
fiataljai meggyújtották a máglyát, körbetáncolták a tüzet,
majd lányok-fiúk átugrották, õket pedig követték a
jelenlévõ idõsek, fiatalok. Jó hangulatban telt el az este.
Köszönjük a Pendzsom Néptánc Egyesület tagjainak a
közremûködését, akik emelték az est színvonalát.
Köszönjük Holló Zoltán vállalkozó, állandó kemencefûtõnk Antal Miklós és a Mûvelõdés Háza dolgozóinak a
segítséget, akik rendelkezésünkre bocsátották a Tájházat
rendezvényünkhöz. Reméljük jövõre is találkozunk!
TM
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Egy verspályázat gyõzetese
Bartók János versei már több alkalommal jelentek meg
újságunk oldalain.
Az ezermester versíró egy nap a kezébe kerülõ újságban
felfigyelt a Hargitai-Haitsch Gyula Alapítvány írói és költõi
pályázati felhívására. Mivel több verse is félretéve hevert a
fiókjában, úgy gondolta szerencsét próbál. A kész mûvekbõl
válogatva kiválasztott hármat és beküldte.
A bírálóknak tetszettek a mûvek és versírónk megnyerte a
pályázatot, mely az oklevélen kívül 300 000.- Ft díjazással is
járt!
Mi ez úton gratulálunk és leközöljük a gyõztes verseket!
Mikor az égrõl
Mikor az égrõl lehull egy csillag
Kihuny egy élet, kialszik a fény.
Bennem is épp, hogy pislog az élet
Tompul egy csillag az ég peremén.
Felsír egy dallam, úgy fájón halkan
Vérzik a szívem az ajkam is ég,
Most a szívembe szunnyad a vágyam,
Fáraszt a nappal, bezár a sötét.
Látod az égrõl így hull a csillag,
Hamvad az élet múlik a fény.
Ám a szerelem gyönge virága,
Sarjad a mámor csókos ölén.
Nyílik az ajkam, sóhaja dallam
Lüktet a vérem, táncol az ég.
Hej, te leányka gyönge virágom
Ajkadnak méze csorbul-e még?
Tiszta gyönyörbe fürdik a vágyam
Kebled az ágyam, mámor az éj.
Vágyaim húrján fürdik a dallam,
Édes az ajkad, hangja zenél.
Lobban a vérem ébred az éden
Vágyik az ajkam csókjaidért.
Látod az égen fénylik a csillag
Szerelmét ontja ránk a sötét.
Hej, te leányka, míg ajkad a számon
Ifjong a vérem, csók tüze ég.
Látod az élet üszkös katángja
Még lobban a tûzben lángja emészt.
Ám, ha a szíved ajtaja zárva
Rám a világnak bánata fér,
Karod ha tárod, másnak virágzol
Befedi lelkem a tompa sötét.
Magányos útján jõ az elmúlás
Rám terül elfed az éj a sötét,
Kihuny az égen az utolsó csillag
Örök sötét van az ég peremén.
Szülõföldem a testem bezárja,
Táncol a napfény a hant tetején,
Virágszõnyegre simul a lelkem
Onnan a szellõ hordja feléd.
Kebledre ráhull, ajkadra zárul,
Letörli könnyed a bánat enyém.

Jászkisér, 2000. október

Besenyei Ferenc halálára
Ellopta Lucifer szívem hegedûsét
Vitte ifjúságom s öregkorom fényét.
Megállott egy óra, elnémult egy nóta
Küszködik az idõ lelkemben azóta.
Pedig úgy állt itten, mint egy jelenésen
Atlasz, mint földgömbjét hordozza serényen.
Szánalom Ó Uram, mért loptad el fényünk
Harsány szókimondó emberi reményünk.
Az éj fekete fátylán új csillag világít
Bár, hull az ég könnye, lelkünkön nem lágyít.
Üres a háztetõm, nincs már hegedûse,
Elejtett vonója búval gonddal nyûve.
„ Hamis lelkû lányok, hazug jó barátok”
Mindig igaz hittel gondol már tirátok.
Nyitva maradt élte, mesés tündérkönyve,
Pusztán és városon néped megél benne.
Kölcsön vette teste a halál koporsolyát,
S nem leli meg benne Hamlet monológját.
Lelke már a mennyben tündérekkel játszik,
S néha tán az Úrral, pöröl és vitázik.
Megállott egy óra Besenyei módra,
Drága Feri bácsi könny hull a vonóba.
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Lelked már az égi színpadokon játszik,
Irigylem a holttat, ki véled cimborázik.

A lányok sikítnak, arcukon pír bája,
Melegség járja át, ki õket így latja.

Ellopta Lucifer szívem hegedûsét,
Gyászos fellegekben õrzi hegedûjét.
Sûrû könny földre hull, siratnak a holtak
Nemzeted szívében mégis élsz, ma s holnap.

Nagyanyó is ott ül, ablak homályába,
Mosolyog a szeme, mintha álmot látna.
Lopva jõ az emlék, vénülõ szívébe,
Elmúlt ifjúsága könnyet csal szemébe.

Jászkisér, 2005.
Tél
Beborítja falum fehér rózsaszál,
A tél pendejébe alvó szép világ.
Elküldte a tél, gyönyörû ruháját,
Olyan vagy kis falum, mint egy szép királylány.
Veled dobban szívem, ha utcádat járom,
Hófehér sapka ül, a sok kicsi házon.
De a szoba meleg, kémény füstje jelzi,
Jégvirágos ablaka képzetet kelti.
Boldog gyermeksereg futkároz a hóba,
Örvend ha célba ér kerek hógolyója.

Az este gyorsan jõ, tán a szél kergeti,
A jó meleg szobát, lámpafény öleli.
Csöndes lesz az utca s, a vén fenyõfára,
Vadgalambok jönnek, éjjeli szállásra.
A kályha még pislog, mint gyermek az ágyba,
A kialvó parázs álmot hint a házra.
Új virágot rajzol, ablakra a hideg,
Kinn a szél muzsikál, táncol a förgeteg.
Jászkisér, 2008. január

Mi továbbra is várjuk verseit, hogy megoszthassuk Önökkel a
KISÉR hasábjain.
-juhi-

A tûzoltók között KUPA-KÜLÖNDÍJ õrzi emlékét
Már egy éve, hogy nincs közöttünk Dr. Bendõ Mihály
nyugállományú tûzoltó dandártábornok a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ volt iskolaparancsnoka
(1932-2012)
Dr. Bendõ Mihály nyugállományú tûzoltó dandártábornok
Jászkiséren született 1932-ben. 1956-ban gépészmérnök
végzettséget szerzett és a Jászszentandrási gépállomásra
helyezték mûszaki ellenõrnek. Ezt követõn 1957. december
15-ei hatállyal került kinevezésre a Belügyminisztérium
„Petõfi” Tûzoltó Tisztképzõ Iskola hivatásos állományába
tûzoltó hadnagyi rendfokozattal, elõadói munkakörbe. 1959.
november 14-tõl mûszaki elõadói feladatokat látott el. 1960ban sikeresen elvégezte a két éves levelezõ tûzoltó tiszti
iskolát. 1965-tõl 1971-ig a BM TOP Megelõzõ Tûzrendészeti
Osztályán elõadói munkakörben teljesített szolgálatot. 1966ban az ELTE Állam- és Jogtudományi karát sikeresen
elvégezte és jogi egyetemi végzettséget szerzett.
1972. április 01-jei hatállyal kinevezésre került a
Belügyminisztérium Tûzoltó Tiszti Iskola parancsnokának,
majd 1981. március 01-tõl annak jogutódjaként létrejött
Belügyminisztérium Tûzoltó Tisztképzõ Iskola parancsnoka
volt nyugállományba vonulásáig, 1989. augusztus 31-ig.
Dr. Bendõ Mihály ny. tû. dandártábornok 17 éves
iskolaparancsnoki tevékenysége során tanúbizonyságát adta
magas szintû tûzoltói, pedagógia felkészültségének, vezetõi
képességének. Eredményesen oldotta meg a
Belügyminisztérium Tûzoltó Kiképzõ Központ létrehozásából adódó feladatokat, az új képzési formák bevezetését. A
vezetése alá tartozó tanintézet az állami tûzoltóság egyre
növekvõ képzési igényeit mind magasabb színvonalon
elégítette ki. A belügyi oktatás korszerûsítése, egyes
képzések kibõvítése olyan feladatok megoldását tették
szükségessé, amelyek nem nélkülözhették Dr. Bendõ Mihály
ny. tû. dandártábornok tûzoltói és vezetõi tapasztalatait.
Nyugállományba vonulását követõen a Köztársasági Elnök
2009. május 04-ei hatállyal Tûzoltónap alkalmából tûzoltó
dandártábornokká nevezte ki.

2012. július 30-án, életének 80. évében elhunyt.
Misi bácsi, mert legtöbben az ismerõsei közül így szólítottuk
nyugállományba vonulása után nagyon sok idõt töltött
Jászkiséren, a Széchenyi úton lévõ családi házban. Örömmel
gondozta a kertet, de nem zárkózott be, kereste a kapcsolatot a
kiséri emberekkel. Tagja volt a Jászkisériek Baráti
Egyesületének, rendszeres látogatója volt a község majd a
város rendezvényeinek.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek tábornokként is
egyszerû, segítõkész tagja volt. Örömmel töltötte el, ha a
fiatal tûzoltókkal lehetett. Tanácsaival segítette a tûzoltóság
fejlõdését. Saját vagyonából a végakaratában a Jászkiséri
Önkéntes Tûzoltó Egyesületre hagyományozott egy összeget
azzal a céllal, hogy abból segítsük az önkéntes tûzoltó
mozgalom megõrzését, fejlõdését, a legjobban teljesítõ
önkéntes tûzoltók munkáját ismerjük el.
2013-ban Bendõ Mihály Kupa névvel külön díjat
alapítottunk. A megyei tûzoltóversenyen az önkormányzati
tûzoltóságok között elsõ helyezést elért Jászkiséri
Önkormányzati Tûzoltóság csapata kapta a kupát, amit
legnagyobb örömünkre így örökre a kiséri tûzoltólaktanyában õrizhetünk.
A június 8-án Jászfényszarun megrendezett Jászsági
Tûzoltóversenyen résztvevõ települések közül Jászszentandrás nyolc csapattal, közel száz fõvel vett részt. Annak
elismeréseként, hogy az önkéntes tûzoltókat ilyen nagy
számban tudták a versenyzésbe bevonni a Bendõ Mihály
Kupát, mint különdíjat Jászszentandrás Önkéntes Tûzoltó
Egyesületének elnöke Vízkeleti Attila vehette át.
Dr Bendõ Mihály tartalmas életet élt, nevét az egész
országban ismerik. Megszerzett tudását tûzoltó vezetõk több
generációjának adta tovább. Büszkék vagyunk arra, hogy
köztünk élt. Emlékét kegyelettel megõrizzük.
Balog László ÖTE elnöke
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Honismeret hírei
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Damjanich János
Múzeum 2010/2011 évben meghirdetett néprajzi
pályázaton díjat kapott Zana Sándorné „Az elsõ 18 év
politika mentesen” címû pályamunkájáért. Késõbb a
Budapesti Néprajzi Múzeum országos felhívására a
Szolnoki Damjanich János Múzeum ezt a pálymunkát
elküldte a Néprajzi Múzeumnak. A budapesti zsûri, amely
múzeulógusokból, etnográfusokból állt az országból 133
pályamunkát bírált el. A pályázók között voltak Bácskából,
a Vajdaságból is. A „Magyar Néprajzi Társaság I.
TRADÍCIÓ Néprajzi Gyûjtõpályázat” három kategóriába
sorolta az írásokat, Kiváló, Jó és Figyelemre méltó. Zana
Sándorné munkáját a Jó kategóriába sorolták. A díjakat
Kemecsei Lajos a Budapesti Néprajzi Múzeum
fõigazgatója személyesen adta át mindenkinek 2013. június
22.-én szombaton Budapest V. kerület Kossuth tér 12. szám
alatti Néprajzi Múzeum 213-as dísztermében.
Gratulálunk az elért erdményhez.
Székesfehérvár, a magyar koronázó város adott otthont a
41. Országos Honismereti Akadémiának július 1-je és július
5-e között. A Magyarok tündöklõ csillaga, Szent István
királyunk emlékezete címû ötnapos programra az ország
minden részérõl és a határon túli területekrõl is érkeztek
vendégek. A 2000-ben tartott és a hétfõn megnyitott
találkozót Szent István személye kapcsolta össze. Õelõtte
tisztelegtek a millennium esztendejében, illetve most Szent
István Emlékévben is - mondta el a megnyitón elhangzott
köszöntõjében Kálmán Katalin a Fejér Megyei Honismereti

Egyesület elnöke. Debreczeni-Droppán Béla, a
Honismereti Szövetség elnöke Szent István érdemeit
méltatva elmondta: az államalapító király ugyan ott van jól
bemagolhatóan a tankönyvek lapjain, de nem átélhetõen.
Hiányolta a szent király életét feldolgozó újabb mûveket, és
hangot adott azon véleményének, hogy fiához írt Intelmek
az erkölcs- illetve hittan órákon is helyet kaphatnának. Az
Országos Honismreti Akadémia részvevõit a Kodolányi
fõiskolán rendezett megnyitón Cser-Palkovics András
polgármester is köszöntötte. A nyitó napon Szüle Katalin,
Lukácsiné Gubicz Beáta, Lukácsi György, Bollók György
és Benedek József is részt vettek.
A megnyitó végén került sor a Bél Mátyásról elnevezett
emlékplakettek, a Honismereti Munkáért emlékplakettek,
illetve Emléklapok átadására, ez utóbbit vehette át a
Honismereti mozgalomban végzett kiemelkedõ munkájáért
Lukácsiné Gubicz Beáta, Lukácsi György és Benedek
József.
A megnyitón sok régi ismerõssel találkoztunk, kik
elismerõen nyilatkoztak Jászkisérrõl és szívesen
emlékeznek vissza az 1998 évben rendezett Akadémiára,
melynek egyik állomása Jászkisér volt.
Szüle Katalin még ott maradt és részt vett az Akadémia
további elõadásain, szekcióülésein ahol Szent István
emlékezetével foglalkoztak, csütörtökön pedig a megyében
tettek tanulmányutat, a rendezvény pénteken beszámolókkal, összegzéssel zárult.
Benedek József

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriuma
Évek óta hagyományszerûen, a tanévzáró Legeredményesebb alsós osztályközösség:
ünnepségen az általános iskolás
1. 4.c osztály
10 000 Ft
gyermekek részére, az egész éves munkájukat
2. 2.b osztály
9 000 Ft
elismerve okleveleket és pénzjutalmat osztunk ki.
3. 3.b osztály
8 000 Ft
Az Alapítvány 2013. évben az alábbiakat Legeredményesebb felsõs osztályközösség:
jutalmazta:
1. 7.a osztály
10 000 Ft
2. 6.a osztály
9 000 Ft
Iskola legeredményesebb tanulója:
3. 5.a osztály
8 000 Ft
Nagy Simon
8.c
10 000 Ft
Legeredményesebb alkotó közösség:
A versenyeken legjobb eredményt elért alsós
Magyar nyelv barátai
10 000 Ft
tanulók:
1. Szûcs Gyöngyi
4.b
5 000 Ft
Köszöni a kuratórium, a gyermekek és a tanárok
2. Rabi Nagy Gergõ 2.a
4 000 Ft
aktív munkáját.
Kívánunk, jó pihenést, szép nyarat!
A versenyeken legjobb eredményt elért felsõs
tanulók:
Jászksiér, 2013. június 19.
1. Holló Tamás
6.a
5 000 Ft
2. Barna Zsófia
7.a 4 000 Ft
Alapitvány
3. Kiss Viktória
7.a
3 000 Ft
Kuratóriuma
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Élet
Életjel

Születések

Köntés Szebasztián
június 3-án
Vallyon Árpád
június 6-án

Házasság kötés
Nem történt
Június Hónapban
Megemlékezés
Káli István
halálának 2. évfordulójára
„Emléked soha el nem halványul,
szívünkben velünk vagy, ment nagyon hiányzol”

Horváth Péter Bendegúz
június 7-én
Kovács Máté
június 9-én
Csizmadia Bendegúz
június 17-én
Földvári Kamilla Gréta
június 25-én

Gratulálunk!
Az orvosi rendelõ telefonszámai:
Dr.Katona Róza 451-936
Dr.Mike Miklós 451-937
Dr.Kolláth Bálint 450-893
Védõnõk
450-205
Fizioterápia
450-205

Felesége és lánya

Megemlékezés
özv. Tóth Ferencné Szüle Erzsébet
halálának 1. évfordulójára
„ Angyalok suhannak gyertyaláng fölött,
a jövõ elõtt a múlt mögött.
Emlékszem azokra, ki nincs közöttünk,
talán lelke röppen itt fölöttünk.
Törékeny angyalként vigyáz ránk,
mindegyik lelkéért égjen egy láng.
Így õrzöm õt szívembe zárva,
ég érte esténként egy gyertya lángja.”

Szeretõ Lánya, veje és családjai

Megemlékezés
Csajági András
halálának 2. évfordulójára
„ Szomorú az út mely sírjához vezet, ahol megpihent
dolgos két keze.
Úgy ment el, ahogyan élt, csendben, szerényen a jóságos
szíve, nyugodjon békébe”

Orvosi ügyelet

Csajági család

Jászapáti, Kossuth L. út 10.
Tel.: 06-57/443-421
Jászapáti, Jászivány, Jászkisér,
Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma,
Jásztelek

Délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Vasárnap és ünnepnap
egész nap

Halálozás
Cs. Szabó Zsigmond
59 éves korában június 17-én
Hegedûs Antalné Balog Anna
82 éves június 19-én
Kovács Mihályné Dobóczi Borbála
86 éves korában június 21-én
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Svájci vendégek Jászkiséren
Május 18-án a délutáni órákban
ismét izgalommal várták a
vendéglátó családok Svájcból
érkezõ barátainkat. A PJN
Niederlenz tagjai Erika és Godi
Wipf gondos elõkészítõ munkája
tartalmas programot ígért a
Magyarországra látogatóknak.
A 28 fõs csoport tagjainak
többsége nem elõször jött
hozzánk, de voltak néhányan, akik
nem voltak itt korábban.
A csoport repülõvel érkezett
Budapestre, ahol autóbusz várta
õket. Kis kitérõvel Szolnokra
mentünk, ahol elõször a Szandaszõlõsön lévõ Repülõ Múzeumot
látogattuk meg. A kiállított repülõgépek, helikopterek és a bemutatott
eszközök történelmi visszatekintésre is módot adtak. A nyárias
meleg ellenére senki nem kereste az
árnyékot, figyelmesen hallgatták az
idegenvezetõ Magó Károly zászlós
által elmondottakat.
Kora délután Szolnok belvárosát
néztük meg Petõ Eszter vezetésével,
majd egy rövid ebéd után a Tiszaparton a gyaloghíd lábánál lévõ
téren zárult a program.
Jászkiséren a Dongó Sörkertben
várták a vendéglátó családok a
svájci csoportot. Régi és új ismerõsök könnyen egymásra találtak és
egy rövid köszöntõ, programismertetõ után mindenki hazatért.
Május 19-én vasárnap reggel 9 órára
vendégek és vendéglátók a
katolikus templomba igyekeztek.
Az elõzetes egyeztetés alapján a
szentmise keretében került sor egy
megható ajándékozásra. A svájci
csoporttal érkezett Jászkisérre
Yvonne Rodel, aki Lenzburgban az
ottani katolikus közösség elnöke. A
mise keretében Kladiva Imre apátplébános úr felidézte, hogy néhány
évvel ezelõtt az elnök asszony már
járt Jászkiséren, akkor is ellátogatott
a templomba. Ott találkozott az
akkori sekrestyés Dobóczi Rózsika
nénivel, aki elmondta neki, hogy két

Mécses gyújtás a templomban

fele kerékpártúrára indult, a
Hanyi-Tiszasûlyi árvíztározó
gátján mentek körbe. A 40
kilométeres úton a hetedik
évtizedhez közeli vendé-gek is
fiatalokat megszégyenítõ tempót
diktáltak.
A csoport másik fele gyalogosan
ismerkedett Jászkisér központjában lévõ önkormányzati intézményekkel, látványosságokkal.
Hajdú László polgármester úr a
Városházán köszöntötte a vendégeket. A városnézõ program a Helytörténeti Gyûjteményben zárult.
Kora délután mindenki pihent,
voltak, akik felkeresték a Csete
Balázs Általános Iskola tanuszodáját.
Este hét órakor benépesült a

nagy vágya van. Az egyik az, hogy
jó lenne, ha a kiséri katolikus
templomban is lenne olyan hála
mécses- gyertyatartóállvány, mint
amilyen nagyobb templomokban
már régen van. A másik vágya az,
hogy szeretne eljutni Lourdesbe, az
ottani Szûz Mária kegyhelyre.
Yvonne asszonyt meghatották ezek
a kérések és hazautazása után
elhatározta, hogy megpróbálja
teljesíteni azokat, nem
önmaga, hanem az általa
vezetett egyházközség segítségével. Fáradozása eredményeként a svájci közösség
adományából meg tudtak
vásárolni egy mécses és egy
gyertyatartó állványt, ameKishajóban a Tisza-tavon Poroszlónál
lyeket most adományként
elhoztak Jászkisérre. Azt
megszervezni, hogy Rózsika néni Mûvelõdés Háza. A vendégeken és
kiutazzon Franciaországba sajnos vendéglátó családokon kívül többen
nem lehetett, de egy kis kannában ott voltak olyanok is, akik találkozni
szenteltvizet hozott magában szerettek volna régi ismerõsökkel.
A Pendzsom Néptánc Egyesület
Lourdesbõl.
A szentmise végén a szenteltvizet mûsora adta meg az alaphangot, a
átadta Yvonne Rodel, majd közösen magyar néptánc mindig elbûvöli
Rózsika nénivel egy mécsest és egy svájci vendégeinket. A közös
gyertyát gyújtottak az oltár elõtt vacsora, sajt és desszert büfé után
felállított állványokon. Az egyház- kis játék és kötetlen beszélgetés az
község vezetõinek átadta a svájcban éjszakába nyúlóan egyben tartotta a
gyûjtött pénzadományt, a ministráns társaságot.
gyerekek pedig igazi svájci csoko- Hans Rodel a PJN Niederlenz
elnöke az est folyamán Ruth
ládét kaptak.
Az ajándékozás alkalmából Yvonne Zschokke tolmácsolása mellett
Rodel egy imát írt és mondott el, köszöntötte a jelenlévõket, köszönte
melyet Törõcsik Zsolt tolmácsolt a a szívélyes vendéglátást. Elmondta,
hogy 2014-ben lesz 20 éves a két
magyar résztvevõknek.
Az esemény minden jelenlévõ település kapcsolata. Hivatalosan
bejelentette, hogy ebbõl az alkaszámára nagyon megható volt.
lomból
jövõ nyáron Jászkisérrõl egy
A nap további részében a csoport
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csoportot szeretnének vendégül stégeken lévõ séta, a szabadban
elköltött piknik-ebéd, az Ökocentlátni Niederlenzben.
rum kiállításai és egy természetfilm
megtekintése után mindenki
kelle-mesen elfáradva ült
fel az autóbuszra.
Az estét minden vendég a
vendéglátó családdal töltötte. Voltak, akik összefogtak és közös vacsorával zárták a jászkiséri
programot.
A kedd reggel már a
búcsúzkodásról szólt. A
Séta közben jól esett egy kis pihenés
svájci csoport Észak-kelet
Másnap reggel a Tisza-tóhoz magyarországi körútra indult, ahová
szerveztünk kirándulást.
Berente Judit és Balog Ferenc kísérte
A Poroszlón nemrég átadott el õket.
Ökocentrum és környéke megláto- Õk késõbb elmondták, hogy
gatása érdekes volt a svájci hegyek Aggtelek, Tokaj, Szabolcs-Szatmárközül érkezett vendégek és kísérõik Bereg megye nevezetességei és
számára. A Tisza-tó fölé épített Debrecen volt az úti cél. Minden

program érdekes volt a vendégek
számára, azok sem jártak még arra,
akik már voltak korábban
Magyarországon.

Hans Rodel és Ruth Zschokke
a Mûvelõdés Házában

Május 25-én Budapestrõl a Liszt
Ferenc repülõtérrõl utaztak haza
vendégeink.
Balog László

Számítógépes tanfolyam

A Fans TV jászkiséri adásai
Jelenleg elérhetõ adások:

A TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-001 program keretében a
Teleházban 2013.04.29-tõl -2013.07.15-ig folyó alapfokú
számítógépes tanfolyam sikeresen lezárult. Az elsõ csoport
már megkapta a tanúsítványt arról, hogy elvégezte a
tanfolyamot.
Nagyon jó hangulatban teltek az órák összeszokott kis
közösség jött létre, igaz ismerték egymást távolról de a
tanfolyam alatt összekovácsolódtak.
A számítógépes oktatást Tóthné Vas Editke tartotta.
Már a második csoport is a végéhez közeledik augusztus 6-án
õk is befejezik a tanfolyamott.

?
Villáminterjú Hajdú László polgármesterrel
?
A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar karácsonyi

koncertje (2012.12.22)
?
Sportbál és riport a sportvezetõkkel (2013.01.12.)
?
Bemutatkozik a Csete Balázs Általános Iskola
?
A Magyar Kultúra Napja (2013.01.22.)
?
Felejthetetlen pillanatok a jászkiséri óvodában
?
Interjú Benedek Józseffel

a Honismereti Egyesület elnökével
?
A Jászkiséri Polgárõr Egyesület bemutatása
?
Óvodai rajzkiállítás megnyitója
?
Bemutatkozik a Jászkiséri Polgárõr Egyesület
?
A Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény

bemutatása
?
A jászkiséri tûzoltóságnál jártunk
?
Tájházak napja 2013. április 27.
?
Kiséri Napok 2013. június 7-8.

Az adások közvetlenül elérhetõk weboldalunkról a
(www.jaszkiser.hu), valamint megtalálhatók a Fans Tv
weboldalán (www.fanstv.hu).
A jövõben is folyamatos tájékoztatást adunk az elérhetõ
videókról.

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy továbbra is lehet jelentkezni
számítógépes- és nyelvtanfolyamokra a Teleházban. Elõre
láthatólag 2014. augusztus 31-ig folyamatosan több csoport
indítására lesz lehetõség a TÁMOP-2.1.2 program keretén
belül.
-juhi-
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Ideje a gyógyulásnak gyógyító gyümölccsel és zöldséggel
Húgyúti gyulladás
Kezelése
Gyakran segíti a melegítés, meleg alsóruházat és meleg
ágynemû. A kávé és alkohol kerülendõ ilyenkor, egyébként
fogyasszunk sok folyadékot.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
A karotinok, illetve a testünkben belõlük keletkezõ retinol (Avitamin) a húgyutak nyálkahártyáit borító epithelsejtek fontos
védõanyaga. Csak az A-vitamin által védett nyálkahártya képes
elegendõ mennyiségû A-típusú immunglobulin termelésére,
amely a kórokozó mikroorganizmusok ellen nyújt védelmet. Avitaminban különösen gazdagok a sárga, vörös és sötétzöld
színû gyümölcsök és zöldségek. A nyálkahártyák túl magas pHértéke (kevés sav, illetve hidrogénion áll rendelkezésre a
baktériumok elpusztításához), sõt ez az alkalikus miliõ
megkönnyíti a baktériumok (pl. coli) és a gombák (pl. Candida
albicans) letelepedését és elterjedését. A húgyúti gyulladás
tipikus tünete vizeléskor az égetõ-viszketõ érzés, a sárgászöldes
színû, zavaros, olykor bûzös vizelet. Segítenek ilyenkor a
vitaminban gazdag gyümölcsök (különösen a citrom; érdemes a
citrom belsejét ia használni), hasznos a hagyma, fokhagyma,
torma, retekfélék is, ezekben aromás olajok és kéntartalmú
vegyületek vannak, amelyeknek antibakteriális és gombaellenes
hatásuk van.
Elõzd meg!
A megelõzéshez legfontosabb a megfelelõ higiéné. A nõk
székelés után tisztítsák meg szappannal és vízzel a végbélnyílás
környékét, elölrõl hátrafelé, hogy a hüvely tájáról távol tartsák a
kórokozókat. A kereskedelemben kaphatók már nedveskamillás toalettpapírok. Higiénés okokból használj fürdõkád
helyett inkább zuhanyozót. Lehetõség szerint ne használj
intimspayt.
Immunhiány
Kezelése
A kasvirág (Echinacea, a kúpvirág rokona) annál biztosabban
hat, minél korábban kezdik szedni, amikor a betegségekre való
hajlam jelei mutatkoznak.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
A meleg, enyhén megfõtt zöldségek, mint káposzta, karalábé,
zeller, sárgarépa, póréhagyma, spenót, mangold, brokkoli,
feketegyökér, répafélék, édeskömény vagy spárga, olyan
tápanyagmasszát képeznek a bélben, amely elõsegíti a
legyengült bélnyálkahártya regenerációját. (A spanyol pozdor,
más néven feketegyökér vagy téli spárga kedvelt zöldség
Nyugat- és Dél-Európában.)
A thymus (csecsemõmirigy) legfontosabb tápanyagai a cink
(káposztában, spárgában, kukoricában, répában, hüvelyesekben,
hagymában, szójában, burgonyában, spenótban), a B6-vitamin
(szójában, burgonyában, spenótban, avokádóban) és a Cvitamin (friss gyümölcsökben). A lép jobb vérátáramlását és
egyben a nyirokkeringés fokozódását szolgálják a hagyma, az
édeskömény, a fokhagyma és a retekfélék.
A fertõzéseket ki kell kezelni
A szervezet védekezõképessége legyengül, ha egy gyerek vagy
felnõtt az átlagosnál gyakrabban betegszik meg fertõzõ
betegségekben, vagy ha a fertõzés krónikussá válik. Minden
fertõzést természetese szerekkel, megfelelõ táplálkozással és
homeopátiás gyógyszerekkel kellene meggyógyítani, és az
immunrendszert fel kellene erõsíteni, így megelõzhetnénk a
betegség kiújulását, illetve visszatérését, megszûnne az

ismétlõdõ betegség és a tovább gyöngülõ immunrendszer ördögi
köre.
Influenza
Kezelése
Meleg, nyugalom, sok folyadék fogyasztása (forró teák)
segítenek. A szobalevegõ ne legyen túl száraz, mert az
meggátolja a tüdõkben, a garatban és az orrüregben a váladék
képzõdését. A tej, ellentétben a gyümölcslevekkel, a teával és az
ásványvízzel, némelyik betegben sûrûvé teszi a köpetet, és így
nehezebben sikerül azt kiköhögni.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
Az allinintartalmú zöldségek, mint a hagyma, a fokhagyma, a
poréhagyma, erõsítik a szervezet védekezését az influenzavírusokkal szemben. A C-vitamin-tartalmú gyümölcsök és
zöldségek fokozzák az immunrendszerhez tartozó fehérvérsejtek mûködését, és aktiválják a vírusokat ártalmatlanná tevõ
ellenanyagok termelését.
Az oltás nem mindig segít!
Az influenza-védõoltások a már ismert vírustípusok ellen
hatásosak. A betegség megelõzése védõoltással azonban nem
mindig sikerül, mert a Közép-Ázsiából Európába terjedõ
járványokat évrõl évre kissé megváltozott vírustípusok okozzák.
Mindenképpen fontos az immunrendszert idejekorán
megerõsíteni. A vírusok ellen még specifikusan ható
gyógyszerek nincsenek, a betegséget inkább próbáljuk meg
megelõzni. Egészséges táplálkozás és megfelelõ életmód véd
meg legbiztosabban a vírusfertõzések ellen.
Isiász
Kezelése
A betegség megelõzhetõ olyan táplálkozással, amely
egyidejûleg erõsíti és ellazítja az izmokat. Az isiászos
panaszokat enyhítheti a vérkeringési fokozó meleg hatás,
gyógyfürdõ, masszázs, gyógyiszappakolás és megfelelõ
kenõcsök, de a nyugalom is jó hatású. Különösen fontos a
vérkeringést fokozó táplálkozás.
Gyógyítás gyümölccsel és zöldséggel
A gyakran kínzó gyulladásos fájdalom, amely az ideggyök tartós
izgalmának a következménye, megfelelõ diéta hatására gyakran
csillapodik, vagy legalábbis csökken. Ezért az úgynevezett
prosztaglandinok és a leukotriének (szöveti hormonok) a
felelõsek. Ideális koszt ilyenkor: szójakészítmények, bab,
olívabogyó, kukorica, továbbá különféle magvak, csírák és
növényi sarjhajtások. A paprikában, pepperoniban és borsban
található kapszacin kivonja a szövetekbõl a fájdalmat elõidézõ
P-anyagot, és ezáltal csillapítja a fájdalmat. A vérkeringést
fokozzák és ilyen módon melegítõ és fájdalomcsillapító
hatásúak a fokhagyma, a hagyma, a póréhagyma, a
metélõhagyma, a mogyoróhagyma, a téli sarjadékhagyma. Ezek
a növények gyulladáscsökkentõ hatásúak, mivel gátolnak egy
bizonyos típusú prosztaglandin-szintézist, tehát a gyulladást
közvetlenül kiváltó anyag képzõdését. A C-vitamin (minden
friss, fõleg savanykás gyümölcsben megtalálható) természetes
antihisztamin, megakadályozza az érintett szövetekben a
gyulladást kiváltó hisztamin kiáramlását.
Közreadta: Fazekas Lajos
Forrás:
Klaus Operbeil, Christiane Lentv:
Növényi gyógyszerek
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FELHÍVÁS
az ebek mikrochippel történõ megjelölésének kötelezettségére

Felhívjuk a Tisztelt jászkiséri ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésbõl tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint 2013.
január 01-tõl kezdõdõen a 4 hónapos életkort elért kutyák már csak mikrochippel
megjelölve tarthatók!
A rendelet szerint az állat tartójának kötelessége, hogy kutyáját egyedileg chippel
jelöltesse meg és regisztráltassa az országos elektronikus adatbázisban.
A korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplõ eb adatait az állat tartója köteles az
állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
A nem jelölt 4 hónaposnál idõsebb ebekrõl a jegyzõnek és az állatorvosnak jelentést
kell tennie a Polgármesteri Hivatal felé.
Veszettség ellen csak mikorchippel megjelölt eb oltható.
Amennyiben az ebtartó az állat kötelezõ egyedi jelölését elmulasztja, állatvédelmi
bírsággal sújtható, melynek alapösszege 15.000-Ft, de akár 45.000,-Ft-ig terjedõ is lehet.
Kérjük, hogy a fenti tájékoztatásnak megfelelõen gondoskodjanak kutyájuk mikrochippel
történõ megjelölésérõl.
Aki helyben, Dr. Batki Istvánnal szeretné a mikrochip behelyezését elvégeztetni az
alábbi idõpontokban áll rendelkezésre a saját lakásán:
2013. július és augusztus hónapban minden
szombaton:
vasárnap:

de: 8-11 óráig
du: 14-17 óráig
de:8-11 óráig
du: 14-17 óráig

Helyszíne: Jászkisér, Ladányi u.52.
A mikrochip behelyezésének díja 3.500 Ft/db.
A mikrochip behelyezésére elõzetes egyeztetés alapján minden nap lehetõség van.

Az oltási könyvet feltétlenül hozza mindenki magával!
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FLORA -

Virág-Ajándék

Virágkosarak, csokrok készítése


Temetési koszorúk, sírcsokrok készítése

Továbbra is várja kedves
vásárlóit:

Tóthné Magdika

Elérhetõségünk:

06/20-4977-084
06/30-6302-911
06/57-450-365
Nyitva:
30

10

Szo, Va, Hé:
7 -11
Ke,Sze Csü, Pén: 730-1110, 1400-1700

5137, Jászkisér, Fõ út 9/A.

BI-BOR üzlet

KÖZÉRDEKÛ TELFONSZÁMOK,
ELÉRHETÕSÉGEK

MENTÕ
TÛZOLTÓSÁG
RENDÕRSÉG

104
105
107

Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala
(5137 Jászkisér, Fõ út 7.)
57/550-130
Közterület-felügyelet:
57/550-130/122 mellék
Hívható: munkaidõben 8.00 h – 16.00 h,
szerdán 17 h-ig, pénteken 13 h-ig.
JÁSZKISÉR Körzeti megbízotti iroda:
57/450-069
JÁSZKISÉR Körzeti megbízott szolgálati
telefon:
30/696-6354
JÁSZKISÉR Tûzoltóság:
57/550-025
JÁSZKISÉR Mentõállomás:
57/451-752
Polgárõr ügyelet:
06-20-253-7456

Jászkisér, Bem u.2.
Várja vásárlóit, hetente friss zöldség és
gyümölcs kínálattal, folyamatosan megújuló
és bõvülõ áruválasztékkal.
Ízelítõ termékeinkbõl:
- Különleges termelõi méz (repce, hárs,
selyemfû, akác, virágméz) és kellékeke
(csupor, mézadagoló)
- Szegedi sörkülönlegességek (világos és
barna)
- Széles fûszerválaszték a Váraljai
családtól (Gasztroangyalból ismert
termék)
- Urbán tésztacsalád termékei
- „Origo” olcsó üdítõcsalád
- Cukrászsütemény folyamatosan kapható
és megrendelhetõ tel.: 06-30/619-3184
üzlet telefonszámán
- vetõmagválaszték a Garafarm családtól
- minden nap friss, meleg kenyér és
péksütemény
és még sok minden más, ami a konyhában,
háztartásban szükséges.
Nagyobb megrendelések esetén kérje egyedi
árajánlatunkat!
Tel.: 06-30/397-4336

Bitó Etelka

Háziorvosok:
Dr. Katona Róza
Dr. Mike Miklós
Dr. Kolláth Bálint

57/451-936
57/451-937
57/450-893

ORVOSI ÜGYELET
(5130 Jászapáti, Kossuth L. út 10.):
57/443-421
JÁSZAPÁTI Rendõrõrs
(éjjel – nappal hívható) :
57/441-009

Vezeték nélküli riasztórendszer!
Költségtakarékos Angol Rollin Coode
technológiás vezeték nélküli riasztó.
Alkalmazási terület: lakás, garázs, melléképület,
víkendház, lakatlan üres lakás, telephely,
üzemcsarnok, üzletek.
Bármikor áttelepíthetõ, nincs havidíj könnyen
kezelhetõ
.
Bõvebb információ: 06-30-493-0854
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„GYEPI GUMI”
Gumis mûhely szolgáltatásai:
?
autók javítása, szervizelése
?
mûszakira felkészítés,
?
mûszakiztatás,
?
alkatrész beszerzés helyben,
?
autó-, motor-, kerékpár- gumi-

Analóg és digitális fotókidolgozás!
Ajándékkészítés
saját fotó és ötlet felhasználásával!

tel: 30/312-0526, 57/443-162
Jászapáti Árvai u. 2/a
www.vargafoto.hu

abroncsok javítása, forgalmazása

Ugyanitt forgalmazok, új és használt
autó és motor gumiabroncsokat.

Jászkisér, Szõlõ út 14.
Tel:

06-20-376-1612
Nyitva tartás:

Hétköznap: 8-16
Szombat:
8-12

Üzlethelyiség kiadó

Érd: 06-20-395-5722
HASTÁNC TANFOLYAM
indul Jászkiséren
A Mûvelõdés Házában!
Kezdési idõpont:

2013. július 25. 17h
6-66 éves korig
minden érdeklõdõt sok
szeretettel várunk!
Érdeklõdni és
jelentkezni:

A Mûvelõdés
Házában

Akar elegáns
lenni?
A SARKIBA

kell menni!

SARKI Bolt
Kossuth Lajos út 30.
Telefon: 06-30-282-7641
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A EGON Magyarország
Megbízott Partnere

Tisztelt Jászkiséri ingatlantulajdosok!
Kampány Indul!

550
500

Ingyenes igény és kockázat felmérést
végzek, amely teljesen kötelezettségmentes
és a díjkalkulációt is tartalmazza. Melyben
20-85% kedvezményt tudok érvényesíteni.
Most éri meg igazán váltani! Számoljunk
együtt.
Sebestyén Zoltán, területi tanácsadó.

06 30 515 1814
Most nyíló irodánkba,
agilis munkatársakat
keresünk!

06-30-515-1814

Hasznos internetes linkek civileknek
www.jaszkiser.hu
www.nca.hu
www.nonprofit.hu
www.civilmagyarorszag.hu
www.civil.info.hu
www.onkentes.hu
www.pafi.hu
www.magyarorszag.hu
SCORPIO
Biztonsági Szolgálat

S

Jászberény

VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA
SCORPIO

Biztonsági Szolgálat

NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE?
Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti
szerzodést köt,
AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK!
Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól.
Bovebb információ az alábbi telefonszámokon:

(57) 406-987, (20) 474-8188, (20) 599-6149
PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

